3. VELIKONČNA NEDELJA

(18. 04.)

'POGLEJTE MOJE RORE IN MOJE NOGE…' (Lk 24,36)
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OD 18. DO 25.
3. VELIKON.
830 Gradišče
18.04.2021
10h cerkev
sv. Leon
19h cerkev
sv. Teo
19h cerkev
sv. Anzelm
19h cerkev
sv. Leonid
19h cerkev
sv. Jurij
19h cerkev
sv. Fidelis
19h cerkev
4. VELIKON.
830 Gradišče
25.04.2021
10h cerkev

APRILA 2021 (16 - 2021)
+Aleš Gomilšček, Gradišče 60/A (8. d)
Za župnijsko skupnost
Za pokojne Lasič, Trg 10
Za družino (MP)
+Mici Lapajne, Martinuči 28/A
+Marija Pahor, Mohorini 9
V dober namen ob krstu
+Miro Drožina, Tureli 39
+Matilda Vidmar
Za župnijsko skupnost

- Skrb za cerkev: Merljaki

- VEROUK: reden! Starše prvoobhajancev še posebej prosim, da jih uvajate v
mašo: se z njimi udeležuje maše v nedeljo in obnavljate snov iz katekizma ter
vsak dan v družini molite!
- SREČANJE staršev prvoobhajancev v torek po maši
- MOLITVENA OSMINA ZA DUHOVNE POKLICE od 18. do 25. aprila. To je
teden molitve za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ki letos
poteka pod geslom: »Pripadaj, išči in se odloči!«.
V tednu molitve smo po družinah,
po župnijah, v zoom srečanjih skupin,
kjer delujemo, vabljeni k čim bolj
zavzetemu prizadevanju »za duhovne
poklice«. Molímo in vabimo k molitvi,
poživímo svojo poklicanost, pričujmo
in vabímo k pričevanju življenja,
poskrbímo za poglobljeno (čeprav
zoom) katehezo … Naša zavzetost za nove duhovniške, redovniške in
misijonarske poklice naj postane nalezljiva!

Jezus v evangelijskem odlomku stopi med
učence. Prestrašijo se in prevzame jih strah,
kajti mislijo, da vidijo duha. Jezus jim pokaže
svoje roke in noge: »Poglejte moje roke in
moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in
poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor
vidite, da jih imam jaz« (Lk 24,39). Evangelist
Luka hoče tukaj pokazati Grkom, kaj pomeni
vstajenje. Grki so si vsekakor lahko
predstavljali, da je Vstali duh, da se je duša ločila od telesa in sedaj obstaja zase.
Toda vstajenje je več. Vstala je Jezusova oseba, s telesom in dušo. Z opozorilom na
roke in noge odgovarja Luka na platonsko filozofijo, ki si lahko predstavlja samo
osvoboditev duše iz ujetništva telesa. Vstajenje je vstajenje telesa. To nam podarja
roke, ki vzamejo življenje v roke, ki se ljudi nežno dotikajo, božajoč naredijo
ljubezen, ki jo lahko izkusimo. In vstajenje nas postavlja na noge, da stojimo zase in
gremo svojo pot, ki je svojska pot, ki nas vodi v življenje.
Jezus končno pusti, da mu dajo nekaj za jesti, in jé s svojimi učenci. Z njimi
večerja. Vstajenje ustvarja novo skupnost. Pri obedih, ki jih imajo učenci skupaj, je
v njihovi sredi sam Vstali. Evharistija – sveta maša - je za Luka vedno izkušnja
Vstalega. Intimnost in veselje, ki govorita iz tega, naj prežemata tudi obhajanje
evharistije. Jezus se svojim učencem in učenkam kaže kot Bog in človek, kot tisti, ki
je postal svoj pravi lastni jaz, da bi vstali iz nepristnosti v pristnost, iz okorelosti v
življenjskost in iz izolacije v novo bivanje drugega z drugim.
Anselm Grün, Jezus – Podoba

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je
najlažje dosegljiv na GSM 041/673-264 ali mail: marko.kos@rkc.si
’Uradni dan’ je vsak četrtek: od 9-12 in 14-17 ure.
TR župnije Renče: 0475-0000-3313-280.

Bolniški duhovnik – redni obiski v bolnici: g. BORIS MILAVEC: 051/489-408

ali boris.milavec@wanadoo.fr; za izredne – nujne obiske pokličite g.
BORISA KRETIČA: 069/985-790.

